
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ dla klas I-VI                          

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY                                

W ROKU SZKOLNYM 2020/21 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………………..   do świetlicy szkolnej.  

                                                            (imię i nazwisko dziecka) 

Dziecko będzie przebywało maksymalnie  w świetlicy  do godz.   ………………. 

Dziecko będzie przebywało  w świetlicy  porannej TAK/NIE,  jeżeli TAK , to od godz. ……………………. 

Klasa  …………. 

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informacje o stanie zdrowia (choroby, urazy)………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inne problemy np. społeczno- emocjonalne, adaptacyjne, wymagające szczególnej uwagi…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Informacja o rodzicach (prawnych opiekunach) : 

a)matka (prawna opiekunka): 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ojciec (prawny opiekun) 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy przynoszone przez uczniów.  

Ucznia rejestruje się w dzienniku świetlicy zgodnie z Roz. II, ptk.6 Regulaminu Świetlicy SPzOI              

w Łomnicy. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważnieni są:……………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



W przypadku zaistnienia konieczności odebrania dziecka przez inną osobę, należy dostarczyć pisemne 

upoważnienie. 

Oświadczam, że: 

- WYRAŻAM ZGODĘ na samodzielny powrót dziecka do domu 

- NIE WYRAŻAM ZGODY na samodzielny powrót dziecka do domu 

- OŚWIADCZAM, że dziecko będzie wracało do domu z osobami NIELETNIMI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY  na samodzielne wychodzenie dziecka                               

do biblioteki / stołówki/ na zajęcia komercyjne ( w przypadku nie wyrażenia zgody uczeń  tylko                      

w obecności rodzica/prawnego opiekuna może opuścić świetlicę szkolną ) 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Świetlicy (strona internetowa, biblioteka, 

świetlica) 

                                                      Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) :        ................................... 

…............................................................................................................................................................... 

KLAUZULA ZGODY:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie zgłoszenia 

do świetlicy przez SPzOI w Łomnicy. Dane podaję dobrowolnie w celu przyjęcia dziecka. Mam prawo 

do dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu udziału w konkursach              

i uroczystościach organizowanych przez nauczycieli świetlicy. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ) * na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka 

na stronie internetowej szkoły i fb, informującej o laureatach konkursów i uroczystości świetlicowych. 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest SPzOI w Łomnicy. Zebrane 

dane będą przetwarzane jedynie w celu wskazanym wyżej i nie będą przetwarzane ani udostępniane. 

Mam prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolnym, 

aczkolwiek niezbędnym elementem udziału w konkursie. 

• Niepotrzebne skreślić 

    PODPISY RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW): 

                                                                      MATKI  ……………………………………………………………………. 

 

 OJCA ………………………………………………………………………… 

 


